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Voorwoord 

Hoe tevreden zijn havoleerlingen over het ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op de 
toelatingstoetsen voor de pabo? Dat leest u in deze rapportage. Het ondersteuningsaanbod is in het 

kader van het project Instroom pabo georganiseerd voor havoleerlingen en mbo-studenten die naar 
de pabo willen.  

 
Deze rapportage is de derde in een reeks. Eerder in het schooljaar 2014-2015 was al onderzoek 

gedaan naar de tevredenheid van mbo-studenten en naar de ervaringen van docenten die les 
hebben gegeven in het ondersteuningsaanbod. De rapportages vanuit deze onderzoeken vindt u op 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  
 

De bevindingen in deze rapportage zijn het resultaat van een onafhankelijke analyse van de 
vragenlijsten die havoleerlingen hebben ingevuld door Karin van der Burgt (vanderburgt advies en 
samenwerking).  

 
De voorbereidingstijd voor dit eerste jaar van het ondersteuningsaanbod was krap. Het verheugt mij 

daarom dat de tevredenheid van havoleerlingen over de geboden ondersteuning over het algemeen 
goed is. 68,8% Van de havoleerlingen is (heel) tevreden. 24,7% Is niet tevreden/niet ontevreden en 

6,5% is (heel) ontevreden. De lessen aardrijkskunde gaven zij gemiddeld het rapportcijfer 7,3, de 
lessen geschiedenis het rapportcijfer 7,4 en de lessen natuur en techniek het rapportcijfer 7,0. Mooie 

resultaten, waar ik heel blij mee ben. Het zijn ook resultaten die de komende jaren nog ruimte geven 
voor verbetering.  

 
Graag bedank ik de leden van de begeleidingscommissie van het project voor hun feedback op de 

conceptvragenlijst, de regionale projectleiders voor hun feedback op de conceptvragenlijst en de 
conceptrapportage en Karin van der Burgt voor de analyse van de resultaten en het schrijven van het 

rapport. 
Maar vooral dank ik alle havoleerlingen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen! 
 

Tot slot dank ik alle docenten in het ondersteuningstraject, de regionale projectleiders die het 
regionale aanbod hebben georganiseerd en de leveranciers van de leermiddelen. Zonder hun 

bijzondere inspanningen was het ondersteuningstraject niet mogelijk geweest. 
 

Jacqueline de Schutter, projectleider Instroom pabo    11 september 2015 
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1 Inleiding 

 
Nieuwe toelatingseisen voor de pabo 
Per cursusjaar 2015-2016 zijn er nieuwe toelatingseisen voor de pabo voor aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek. Met een vwo- of bachelordiploma voldoet iemand automatisch 
aan deze eisen. Met een havo- of mbo 4-diploma moet een aspirant-pabostudent aantonen genoeg 

kennis te hebben van alle drie de vakgebieden. Hij1 heeft genoeg kennis als hij zijn havodiploma 
heeft en eindexamen heeft gedaan in een vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de 

vakken natuurkunde, biologie of NLT). Hij kan dit ook aantonen door het maken van een 
toelatingstoets voor één of meerdere vakgebieden. Hij moet de toetsen hebben gehaald voordat hij 

aan de pabo kan beginnen. Havoleerlingen moeten meestal één of twee toetsen maken, omdat zij 
tenminste één vak in hun diplomapakket hebben. Mbo-studenten moeten over het algemeen drie 

toelatingstoetsen maken. 
 

Achtergrond project Instroom pabo 
Omdat de zittende mbo-studenten en havoleerlingen uit de hogere jaren niet op deze nieuwe 

toelatingseisen konden anticiperen, heeft het ministerie van OCW besloten om gedurende drie jaar 
een tijdelijk ondersteuningsaanbod voor hen grotendeels te financieren. Het ministerie van OCW, de 
Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en de VO-raad proberen deze ondersteuning gezamenlijk zo 

optimaal mogelijk vorm te geven via het project Instroom pabo. In goed overleg met alle partijen 
heeft de MBO Raad het project ondergebracht bij MBO Diensten en hiervoor een projectleider 

aangetrokken in januari 2014. Ook is er een begeleidingscommissie voor het project ingericht met 
daarin de Vereniging Hogescholen, MBO Raad, VO-raad, het LOBO (Landelijk Overleg 

Lerarenopleidingen Basisonderwijs), LICA (landelijk Informatie- en Expertisecentrum Aansluiting 
HBO), JOB, LAKS en ISO. Het ministerie neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van deze 

commissie.  
 

Het ondersteuningsaanbod 
Het ondersteuningsaanbod vanuit het project bestaat uit: 

• leermaterialen die speciaal voor de leerdoelen van de toelatingstoetsen zijn ontwikkeld of 
hiervoor zijn aangepast (inclusief voorbeeldtoetsen), en 

• regionale, ondersteunende activiteiten en cursussen. 

Beide zijn beschikbaar via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Op die site vinden aspirant-
pabostudenten en decanen/begeleiders ook veel andere informatie.  

1 Hier kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 

  6 

                                                           

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Tevredenheidsmeting 
Om de tevredenheid van de doelgroep (mbo-studenten en havoleerlingen) over het 

ondersteuningsaanbod te meten en verbetermogelijkheden te signaleren is in maart 2015 de eerste 
online enquête afgenomen onder mbo-studenten. Havisten konden in juni of juli 2015 hun mening 

geven over het ondersteuningsaanbod. Op het moment van uitvoeren van deze evaluatie hebben de 
meeste havoleerlingen de toelatingstoetsen nog niet gemaakt. De ervaren tevredenheid over het 

ondersteuningsaanbod wordt daarom in geringe mate beïnvloed door het maken van de toets en het 
wel of niet behaald hebben van deze toets.  

 
De bevindingen in deze rapportage zijn het resultaat van een onafhankelijke analyse van de 

vragenlijsten die havoleerlingen hebben ingevuld door Karin van der Burgt (vanderburgt advies en 
samenwerking).  
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de samenvatting en conclusie van het onderzoek. Heeft u weinig tijd? Dan leest 

u in dit hoofdstuk de belangrijkste informatie over het onderzoek. Wilt u meer weten over de opzet 
van het onderzoek en de verantwoording? Deze informatie vindt u in hoofdstuk 3 en in de bijlage 

(vragenlijst en begeleidende mail). In hoofdstuk 4 staan de volledige uitkomsten van de enquête. In 
hoofdstuk 5 vindt u de voorgenomen verbeteracties. 
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2 Samenvatting en conclusie 

In de maanden juni en juli van 2015 is een online enquête uitgezet onder de 462 havoleerlingen die 
zich hebben ingeschreven voor het ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op de toelatingstoets 
voor de pabo voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek.  

Via de enquête is gevraagd naar deelname aan en waardering van het aanbod, en hoe de 
havoleerlingen over het aanbod hebben gehoord. Ook kregen respondenten de gelegenheid 

opmerkingen en tips te geven.  

2.1 Samenvatting uitkomsten 

• Respons en betrouwbaarheid: 196 havoleerlingen vulden de enquête in, waarvan 29 
gedeeltelijk. Het responspercentage is 42,4%. Respondenten zijn afkomstig uit alle twaalf regio’s.  

De landelijke uitkomsten zijn als representatief te beschouwen voor de havoleerlingen die 
deelnamen aan het ondersteuningsaanbod. Op basis van de omvang en mate van homogeniteit 

van de onderzoekspopulatie, was hiervoor namelijk een responspercentage van minimaal 32,5% 
nodig.  

• Bekendheid: De meeste respondenten vernamen via een pabo over het bestaan van het 

ondersteuningsaanbod, gevolgd door www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  

• Deelname ondersteuningsaanbod: 89,7% van de respondenten heeft het ondersteuningsaanbod 

afgerond in een of meer vakken. 10,3% Stopte voortijdig. 

• Deelname per vak: 51,7% volgde het ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde. Het 
deelnamepercentage bij geschiedenis was 24,8% En bij natuur en techniek 62,7%.  

• Beoordeling aardrijkskunde: 94,9 % geeft de ondersteuning voor aardrijkskunde een voldoende, 
waarvan 46,8% een 8 of hoger. Het gemiddelde cijfer is een 7,3. 93,6% vindt dat de docent veel 

weet van zijn/haar vak. Met de stelling ‘de docent motiveerde mij’ is 76,6% het eens of helemaal 
eens.  

• Beoordeling geschiedenis: 97,4% geeft de ondersteuning voor geschiedenis een voldoende, 
waarvan 47,4% een 8 of hoger. Gemiddeld is het cijfer een 7,4. 92,1% vindt dat de docent veel 
weet van zijn/haar vak. 78,9% is het eens of helemaal eens met de stelling ‘de docent 

motiveerde mij’. 

• Beoordeling natuur en techniek: 90,5% geeft de ondersteuning voor natuur en techniek een 

voldoende, waarvan 36,6% een 8 of hoger. Het gemiddelde cijfer is een 7. 86% vindt dat de 
docent veel weet van zijn/haar vak. Met de stelling ‘de docent motiveerde mij’ is 68,8% het eens 

of helemaal eens.  

• Beoordeling totaal: Over de drie vakken genomen geven respondenten gemiddeld een 7,2 voor 

de ondersteuning. Een ruime meerderheid antwoordt dat zij tevreden of heel tevreden is over 
het ondersteuningsaanbod.  

• Gebruik en beoordeling leermiddelen uit het aanbod: Over het geheel genomen gebruikten de 

havoleerlingen www.studiopabo.nl het meest (gemiddeld door 57,6%), en meer dan de andere 
leermiddelen die voor alle drie de vakken beschikbaar zijn. Bij aardrijkskunde gebruikten 
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havoleerlingen Basiskennis aardrijkskunde het meest; Geowijzer het minst. Bij geschiedenis 
kende www.studiopabo.nl de meeste gebruikers en Geschiedenis & Samenleving de minste. Ook 

bij natuur en techniek gebruikten havoleerlingen www.studiopabo.nl het meest; Toets & Train 
van LesTV pabo het minst.  

Over het geheel genomen zijn alle leermiddelen (op één weinig gebruikt boek voor natuur en 
techniek na) door minimaal 70% van de respondenten als (heel) goed beoordeeld.  

• Andere leermaterialen: Gemiddeld geeft één op de vijf respondenten aan ook nog andere 
leermaterialen te gebruiken voor een vak. Dat varieert van eigen aantekeningen en PowerPoints 
tot andere boeken en oefentoetsen. Bij natuur en techniek noemden zij Natuuronderwijs 

inzichtelijk het meest, bij de andere vakken is er geen uitschieter. 

• Open vraag naar opmerkingen en tips van respondenten: 56 respondenten maakten gebruik van 

deze mogelijkheid. De meeste kritiekpunten en tips hebben betrekking op de planning en 
organisatie van de ondersteuning. Ook de relatie tussen de ondersteuning (duur, tijdstip en 

inhoud), de leermiddelen en de toetsen komt in meerdere reacties terug, variërend van 
complimenten tot kritiek en tips. 

2.2 Conclusie 

• Hoge waardering voor ondersteuning en bekwaamheid docenten  
Over het geheel genomen waarderen de havoleerlingen de ondersteuning zonder meer positief.  

De waardering voor de ondersteuning bij aardrijkskunde en geschiedenis is wat hoger dan die voor 
natuur en techniek. Dit verschil tussen de vakken komt ook naar voren als het gaat om de 

beoordeling van de vakkennis en de mate waarin docenten havoleerlingen wisten te motiveren.  
 

• Verbeterpunten ondersteuning  
Voor zover er gewenste verbeteringen zijn bij de ondersteuning, gaat het voornamelijk om de duur, 

het tijdstip en de relatie tussen de inhoud, de leermiddelen en de toetsen.  
Hoewel het ondersteuningsaanbod voor havoleerlingen sterk varieerde per regio en 
uitvoeringslocatie, bieden de kritiekpunten en tips van respondenten bruikbare aanknopingspunten 

voor verbetering. 
 

• Positief oordeel over leermiddelen; lichte verbeteringen mogelijk 
Alle aangeboden leermiddelen (op één boek na) zijn door ten minste 70% van de gebruikers als (heel) 

goed beoordeeld. www.studiopabo.nl (waarvoor, net als voor Toets van de Dag van Studiopabo en 
de begrippenlijsten, niet hoeft te worden betaald) kende de meeste gebruikers.  

Respondenten formuleren suggesties voor lichte verbeteringen in de leermiddelen. 
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3 Opzet en verantwoording 

In het onderzoek is gekozen voor een online enquête. De landelijke projectleider heeft de vragenlijst 
(zie bijlage 5.1.) ontwikkeld, in samenspraak met de regionale projectleiders en de 
begeleidingscommissie van het project. 

De onderzoeksgroep bestaat uit alle 462 havoleerlingen die in het voorjaar of de zomer van 2015 
hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, verdeeld over twaalf regio’s. Zij ontvingen de 

enquête via e-mail, direct na afloop van het ondersteuningsaanbod. Afhankelijk van de einddatum 
van hun ondersteuningstraject was dat op 6 juni 2015 (441 havoleerlingen), 26 juni 2015 (zestien 

havoleerlingen) of 10 juli 2015 (vijf havoleerlingen).  
Bijna alle havoleerlingen zijn bereikt, met uitzondering van vier havoleerlingen waarvan de e-mail als 

onbestelbaar retour kwam.  
Bijlage 5.2. bevat de tekst van de begeleidende e-mail.  

Na een week is gerappelleerd, uitsluitend bij degenen die de enquête op die datum nog niet hadden 
ingevuld, waarna zij de enquête nog zes dagen konden invullen.  

Vooraf zijn de regionale projectleiders verzocht de enquête (via de docenten) onder de aandacht te 
brengen bij de havoleerlingen.  

 
De enquête is zodanig ingesteld dat iedere havoleerling die slechts één keer kon invullen. Vragen 
naar eigen inzicht overslaan was niet mogelijk. Wel konden respondenten tussentijds stoppen of, 

zolang zij de enquête nog niet volledig hadden ingevuld, eerder gegeven antwoorden wijzigen.  
 

Voor de analyse en de rapportage van de uitkomsten is een onafhankelijk onderzoeker 
aangetrokken. De opbouw van de rapportage is afgestemd met de landelijk projectleider. Ook heeft 

zij het voorwoord, het inleidende hoofdstuk en een hoofdstuk met verbeterpunten geschreven. De 
onafhankelijk onderzoeker schreef de overige hoofdstukken, inclusief de samenvatting en conclusie 

van het onderzoek. De landelijke en regionale projectleiders kregen de gelegenheid tot feedback op 
de conceptversie, voor wat betreft leesbaarheid en helderheid.  

 
In deze rapportage staan de landelijke uitkomsten centraal. Omdat deelnemers en respondenten per 

regio sterk variëren in aantal, veelal ook binnen regio’s (zie 4.1.), zijn de regionale uitkomsten in deze 
landelijke rapportage zeer beperkt weergegeven en slechts van indicatieve betekenis.  

De twaalf regiorapportages, bedoeld voor de regionale projectleiders, bevatten de uitkomsten op 
regioniveau , inclusief enkele basisstatistieken.  
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4 Uitkomsten enquête 

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de enquête. Paragraaf 4.1. start met de respons, daarna 
volgen paragrafen over de deelname aan en de beoordeling van het ondersteuningsaanbod. 
Vervolgens komen het gebruik en de beoordeling van de leermiddelen aan bod. Het hoofdstuk 

eindigt met opmerkingen en tips van de respondenten.  

4.1 Respons 

De enquête is naar 462 havoleerlingen gestuurd. Bij vier daarvan kwam de e-mail als onbestelbaar 
retour. 196 havoleerlingen hebben de enquête geopend en ingevuld. 29 respondenten (14,8% van 

196) zijn gaandeweg gestopt met het invullen van de enquête. Hun respons is wel meegenomen in 
de resultaten. Dit brengt het totale responspercentage op 42,4%. 

 
De landelijke uitkomsten zijn als representatief te beschouwen voor de havoleerlingen die 

deelnamen aan het ondersteuningsaanbod. Op basis van de omvang en mate van homogeniteit van 
de onderzoekspopulatie, was hiervoor namelijk een responspercentage van minimaal 32,5% nodig.  

 
In tabel 1 staat de relatieve inbreng per regio op de totale uitkomsten.  

 

Tabel 1 

 
Regio 

Aantal 

respondenten 

% aandeel in 

totaal respons 
(n=196)  

1. Noord 17 8,7 

2. Zwolle e.o. 13 6,6 

3. Deventer-Hengelo-Doetinchem e.o. 4 2,0 

4. Ede-Arnhem-Nijmegen e.o. 18 9,2 

5. Utrecht-Amersfoort e.o. 16 8,2 

6. Noord-Holland en Almere 26 13,3 

7. Zuid-Holland Noord 8 4,1 

8. Zuid-Holland Zuid 11 5,6 

9. Zeeland 5 2,6 

10. Noord-Brabant West 15 7,7 

11. Noord-Brabant Oost en Noord-Limburg 23 11,7 

12. Limburg 13 6,6 

Regio onbekend (vraag over regio niet 

ingevuld vanwege voortijdig gestopt met 
ondersteuningsaanbod (twintig) of met 

enquête (zeven). 

 

 
 

27 

 

 
 

13,8 

Totaal 196 100% 
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De respons per regio (aantal en percentage) is als volgt: 

Tabel 2 

 
Regio 

Aantal 

aangeschreven 

Aantal 

respondenten 

Respons-

percentage 
regio 

1. Noord 45 17 37,8 

2. Zwolle e.o. 39 13 33,3 

3. Deventer-Hengelo-Doetinchem e.o. 33 4 12,1 

4. Ede-Arnhem-Nijmegen e.o. 32 18 56,3 

5. Utrecht-Amersfoort e.o. 32 16 50,0 

6. Noord-Holland en Almere 81 26 32,1 

7. Zuid-Holland Noord 34 8 23,5 

8. Zuid-Holland Zuid 19 11 57,9 

9. Zeeland 18 5 27,8 

10. Noord-Brabant West 47 15 31,9 

11. Noord-Brabant Oost en Noord-Limburg 58 23 39,7 

12. Limburg 24 13 54,2 

 
De responspercentages, in combinatie met het aantal aangeschreven havoleerlingen en het 

gevarieerde aanbod per regio, maken dat de uitkomsten op regioniveau niet als representatief 
kunnen worden beschouwd. Voor zover het vervolg van deze rapportage uitkomsten op regioniveau 

bevat, zijn de regio’s aangeduid met hun nummer.  

4.2 Hoe gehoord over het ondersteuningsaanbod 

De meeste respondenten vernamen via een pabo over het bestaan van het ondersteuningsaanbod 

(figuur 1).  

 
Antwoorden ‘anders, namelijk’: open dag (2x), Google (1x), ouders (1x) en brief van de overheid (1x). 

via mijn huidige
school

via
www.goedvoor
bereidnaarde

pabo.nl

via een pabo via vrienden anders, namelijk:

% 21,4% 33,2% 57,7% 11,2% 2,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 1 Hoe heb je gehoord over het bestaan van het ondersteuningsaanbod?   
(meerdere antwoorden mogelijk)

n=196
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4.3 Deelname ondersteuningsaanbod 

De respondenten werd eerst gevraagd of zij tot het einde hebben deelgenomen aan het 

ondersteuningsaanbod en zo nee, waarom niet. Aan degenen die het ondersteuningsaanbod hebben 
afgerond werd vervolgens gevraagd naar hun deelname per vak.  

4.3.1 Deelname ondersteuningsaanbod  

89,7% van de respondenten heeft het ondersteuningsaanbod tot het einde gevolgd; de overige 

10,3% stopte voortijdig. Van deze twintig respondenten is de regio niet bekend. Zij werden 
doorgeleid naar de vraag over waarom zij zijn gestopt (figuur 2), en vervolgens naar de laatste vraag 

van de enquête: de open vraag naar opmerkingen en tips (zie 4.6).  
 

 
Antwoorden ‘anders, namelijk’: ziek (2x) familieomstandigheden (1x), andere belangrijke 

toetsen/examens in zelfde periode (2x), toelatingstoets was eerder dan de laatste les (1x), tijdstippen 
lessen schikten niet (1x), uit boek leren ging beter (1x), moeite bijna niet waard; teveel mails (1x) en 
al geslaagd voor de toelatingstoetsen (1x).  

4.3.2 Deelname per vak  

51,7% van de respondenten (n=172) volgde het ondersteuningsaanbod van aardrijkskunde. Het 

deelnamepercentage bij geschiedenis was 24,8% (n=161) en bij natuur en techniek 62,7% (n= 158).2  
 

In figuur 3 t/m 5 staan, per vak, de responspercentages vanuit de twaalf regio’s.  

2 De responsaantallen zijn lager dan de totaalrespons van 196. Dit komt deels omdat de vraag over deelname per vak niet is gesteld aan de 

twintig respondenten die hun deelname aan het ondersteuningsaanbod voortijdig hebben beëindigd. Voor het overige omdat een aantal 
respondenten tussentijds is gestopt met het invullen van de enquête.  

ik vond het te
moeilijk

het kostte te veel
tijd in combinatie

met mijn
opleiding en

andere
bezigheden

ik wil niet meer
naar de pabo

ik was niet
tevreden over

het
ondersteunings

aanbod

anders, namelijk:

% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 50,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Figuur 2 Waarom heb je jouw deelname voortijdig beëindigd? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

n=20
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Antwoord ‘anders, namelijk’: account van Les TV Pabo aangeschaft (1x).  
 

 
 

Regio
1

Regio
2

Regio
3

Regio
4

Regio
5

Regio
6

Regio
7

Regio
8

Regio
9

Regio
10

Regio
11

Regio
12 anders

% 6,8% 6,8% 1,1% 13,6% 9,1% 9,1% 3,4% 5,7% 4,5% 11,4% 17,0% 10,2% 1,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Figuur 3 In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod voor 
aardrijkskunde?

n=88

Regio
1

Regio
2

Regio
3

Regio
4

Regio
5

Regio
6

Regio
7

Regio
8

Regio
9

Regio
10

Regio
11

Regio
12

% 7,1% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 21,4% 4,8% 7,1% 4,8% 4,8% 16,7% 4,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Figuur 4 In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod voor 
geschiedenis?

n=42

 14 



          
  

4.4 Beoordeling ondersteuningsaanbod 

Deze paragraaf start met de beoordeling per vak, gevolgd door de totale beoordeling van het 

ondersteuningsaanbod. Het aantal respondenten is te gering om de beoordeling naar regio uit te 
splitsen.  

4.4.1 Beoordeling aardrijkskunde 

94,9% van de respondenten geeft de ondersteuning voor aardrijkskunde een voldoende, waarvan 

46,8% een 8 of hoger. Zie figuur 6. Het gemiddelde cijfer is een 7,3.  
 

 
 

 

Regio
1

Regio
2

Regio
3

Regio
4

Regio
5

Regio
6

Regio
7

Regio
8

Regio
9

Regio
10

Regio
11

Regio
12

% 13,1% 10,1% 2,0% 7,1% 11,1% 16,2% 6,1% 5,1% 2,0% 6,1% 13,1% 8,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Figuur 5 In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod 
voor natuur en techniek?

n= 99

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
% 2,6% 9,1% 35,1% 33,8% 14,3% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 6 Welk cijfer geef je de ondersteuning voor aardrijkskunde? (10=hoogste)
n=77
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Naast het geven van een cijfer voor de ondersteuning, is respondenten ook gevraagd te reageren op 
stellingen over de vakbekwaamheid van de docent.  

93,6% vindt dat de docent aardrijkskunde veel weet van zijn/haar vak. Zie figuur 7. 
 

 
 

Met de stelling ‘de docent aardrijkskunde motiveerde mij’ is 76,6 % het eens of helemaal eens (figuur 
8).  

 

 

4.4.2 Geschiedenis 

97,4 % van de respondenten geeft de ondersteuning voor geschiedenis een voldoende, waarvan 

47,4% een 8 of hoger. Zie figuur 9. Het gemiddelde cijfer is een 7,4.  
 

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens

% 46,8% 46,8% 5,2% 0,0% 1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 7. De docent aardrijkskunde weet veel van zijn/haar vak:
n=77

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens

% 19,5% 57,1% 18,2% 3,9% 1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 8 De docent aardrijkskunde motiveerde mij:
n=77
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92,1% van de respondenten vindt dat de docent geschiedenis veel weet van zijn/haar vak (figuur 10).  

 

 
 

Met de stelling ‘de docent geschiedenis motiveerde mij’ (figuur 11) is 78,9 % het eens of helemaal 
eens.  
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
% 5,3% 7,9% 34,2% 31,6% 18,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 9 Welk cijfer geef je de ondersteuning voor geschiedenis? (10=hoogste)
n=38
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eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens

% 50,0% 42,1% 7,9% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 10 De docent geschiedenis weet veel van zijn/haar vak:
n=38
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4.4.3 Natuur en techniek 

90,4% van de respondenten geeft de ondersteuning voor natuur en techniek een voldoende, 
waarvan 36,6% een 8 of hoger. Zie figuur 12. Het gemiddelde cijfer is een 7,0.  

 

 
 
Van de respondenten vindt 86% dat de docent natuur en techniek veel weet van zijn/haar vak. Zie 

figuur 13.  
 

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens

% 26,3% 52,6% 15,8% 5,3% 0,0%

0,0%

20,0%
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60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 11 De docent geschiedenis motiveerde mij:
n=38

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
% 1,1% 8,6% 26,9% 34,4% 19,4% 7,5% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 12 Welk cijfer geef je de ondersteuning voor natuur en techniek? (10=hoogste)
n=93
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Met de stelling ‘de docent natuur en techniek motiveerde mij’ (figuur 14) is 68,8 % het eens of 
helemaal eens.  

 

 
 

4.4.4 Beoordeling totaal 

Bij alle drie de vakken zijn de respondenten over het geheel genomen positief over de ondersteuning 
en de docenten. Om dat zichtbaar te maken, zijn de uitkomsten per vak gecombineerd weergegeven 

in figuur 15 t/m 17. 
 

De cijfers die de respondenten geven voor de ondersteuning, liggen per vak redelijk in lijn met elkaar 
(figuur 15). 

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens
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0,0%
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60,0%

80,0%
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Figuur 13 De docent natuur en techniek weet veel van zijn/haar vak:
n=93
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% 21,5% 47,3% 21,5% 7,5% 2,2%
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60,0%
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100,0%

Figuur 14 De docent natuur en techniek motiveerde mij:
n=93
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Het gemiddelde bij aardrijkskunde is een 7,3, bij geschiedenis een 7,4 en bij natuur en techniek een 
7,0. Het totale gemiddelde is een 7,2.  

 

 
 
Over het geheel genomen is 90% van de respondenten positief over de deskundigheid van de 

docenten.  
 

 
 

Met de stelling ‘de docent motiveerde mij’ is een ruime meerderheid van de respondenten het 
(helemaal) eens. Zie figuur 17. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
aardrijkskunde n=77 2,6% 9,1% 35,1% 33,8% 14,3% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%
geschiedenis n=38 5,3% 7,9% 34,2% 31,6% 18,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
natuur en techniek n=93 1,1% 8,6% 26,9% 34,4% 19,4% 7,5% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Figuur 15 Welk cijfer geef je de ondersteuning?

helemaal
mee eens mee eens

niet mee
eens / niet

mee oneens
mee oneens

helemaal
niet mee

eens
aardrijkskunde n=77 46,8% 46,8% 5,2% 0,0% 1,3%
geschiedenis n=38 50,0% 42,1% 7,9% 0,0% 0,0%
natuur en techniek n=93 35,5% 50,5% 11,8% 1,1% 1,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Figuur 16 De docent weet veel van zijn/haar vak:
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Naast het geven van een cijfer voor de ondersteuning en de beoordeling van de bekwaamheid van de 
docent, bevatte de enquête ook een vraag over hoe tevreden deelnemers over het geheel genomen 

zijn. Uit figuur 18 blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten het ondersteuningsaanbod 
positief beoordeelt. 

Hier hoort wel een kanttekening bij. Door een fout in de routing van de enquête hebben alleen de 
deelnemers die (ook) natuur en techniek volgden, deze vraag kunnen beantwoorden. Dit betekent 

dat in de uitkomsten van deze vraag, naast de deelnemers natuur en techniek, de helft van de 
deelnemers aardrijkskunde en een enkele deelnemer geschiedenis terug te vinden zijn. Op basis van 

de beoordeling per vak, die bij aardrijkskunde en geschiedenis nog wat positiever is dan bij natuur en 
techniek (figuur 15 t/m 17), is de veronderstelling te rechtvaardigen dat de tevredenheid bij de 

deelnemers die deze algemene vraag niet konden invullen, minstens zo hoog is als die van de 93 
respondenten in figuur 18. 
 

 

helemaal
mee eens mee eens

niet mee
eens / niet

mee oneens
mee oneens

helemaal
niet mee

eens
aardrijkskunde n=77 19,5% 57,1% 18,2% 3,9% 1,3%
geschiedenis n=38 26,3% 52,6% 15,8% 5,3% 0,0%
natuur en techniek n=93 21,5% 47,3% 21,5% 7,5% 2,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Figuur 17 De docent motiveerde mij: 

heel tevreden tevreden niet tevreden /
niet ontevreden ontevreden heel ontevreden

% 11,8% 57,0% 24,7% 5,4% 1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 18 Over het geheel genomen: hoe tevreden ben je over het 
ondersteuningsaanbod?

n=93
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4.5 Leermiddelen: gebruik en beoordeling 

Over het geheel genomen gebruikten havoleerlingen het leermiddel www.studiopabo.nl (gratis 
online leerstof) het meest, en meer dan de andere leermiddelen die voor alle drie de vakken 

beschikbaar zijn. Alle leermiddelen worden door een veelal ruime meerderheid van de respondenten 
als goed of heel goed beoordeeld, met uitzondering van Natuurlijk beginnen. Bij dat leermiddel voor 

natuur en techniek ligt het percentage wat lager, namelijk op 50%.  

4.5.1 Leermiddelen aardrijkskunde 

Basiskennis aardrijkskunde en www.studiopabo.nl zijn de leermiddelen die (ruim) de helft van de 
respondenten gebruikte voor aardrijkskunde. Geowijzer gebruikten zij het minst. Zie figuur 19. 

 
 

De zeven leermiddelen worden door tussen de 72,7% (Geowijzer en klasselicentie LesTV pabo) en 
82,8% (Basiskennis aardrijkskunde) als goed of heel goed beoordeeld. Zie figuur 20. 

 
 

 
 

8,8%

6,3%

0,0%

2,5%

6,3%

13,4%

11,9%

55,0%

77,5%

58,8%

56,3%

43,8%

74,4%

36,9%

36,3%

16,3%

41,3%

41,3%

50,0%

12,2%

51,2%

begrippenlijst aardrijkskunde

Toets & Train van LesTV pabo

klasselicentie LesTV pabo

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Geowijzer

Basiskennis aardrijkskunde

Figuur 19 Gebruik(te) je de volgende leermiddelen voor aardrijkskunde?
n=84

ja nee weet niet
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22% van de respondenten geeft aan nog meer leermaterialen voor aardrijkskunde te gebruiken 

(figuur 21).  
 

 
De respondenten die voor aardrijkskunde nog meer leermaterialen gebruikten noemen:  

• Samenvattingen. (2x genoemd) 

• Eigen aantekeningen. (2x genoemd) 

• PowerPoints. (2x genoemd) 

• Stencils van docent. (2x genoemd) 

• Opgezochte informatie op het internet. 

0,0%

0,0%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%

2,2%

0,0%

15,4%

0,0%

0,0%

0,0%

9,1%

2,2%

21,4%

7,7%

27,3%

24,2%

19,0%

18,2%

13,0%

67,9%

69,2%

48,5%

66,7%

73,8%

63,6%

69,6%

10,7%

7,7%

24,2%

6,1%

7,1%

9,1%

13,0%

begrippenlijst aardrijkskunde n=28

Toets & Train van LesTV pabo n=13

klasselicentie LesTV pabo n=33

Toets van de Dag van Studiopabo n=33

www.studiopabo.nl n=42

Geowijzer n=11

Basiskennis aardrijkskunde n=46

Figuur 20 Wat vind je van deze leermiddelen voor aardrijkskunde?

heel goed goed niet goed / niet slecht slecht heel slecht

78%

22%

Figuur 21 Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor aardrijkskunde?
n=78

nee ja, namelijk:
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• Bosatlas. 

• Boek vmbo-t. 

• Edmodo. 

• Internet. 

• Youtube.  

• Bijles. 

• De zomercursus uitleg. 

• Bijspijkerlessen. 

• Online toetsen. 

• De oefentoets op goedvoorbereidnaardepabo.nl. 

• Voorbeeldtoetsen.  

• De pabotoets aardrijkskunde haal je zo. 

4.5.2 Leermiddelen geschiedenis 

Figuur 22 laat zien dat www.studiopabo.nl bij geschiedenis het enige leermiddel is dat een 

meerderheid van de respondenten gebruikte. Geschiedenis & Samenleving en Toets & Train van 
LesTV pabo kenden de minste gebruikers.  

 

 
 

7,9%

10,5%

2,6%

7,9%

2,6%

12,8%

5,3%

47,4%

76,3%

68,4%

50,0%

38,5%

76,9%

47,4%

44,7%

13,2%

28,9%

42,1%

59,0%

10,3%

47,4%

begrippenlijst geschiedenis

Toets & Train van LesTV pabo

klasselicentie LesTV pabo

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Geschiedenis & Samenleving

Basiskennis geschiedenis

Figuur 22 Gebruik(te) je de volgende leermiddelen voor geschiedenis?
n=38

ja nee weet niet
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Alle leermiddelen voor geschiedenis kregen voornamelijk positieve beoordelingen. Zie figuur 23. 
Opvallend is dat het leermiddel dat het minst werd gebruikt (Geschiedenis & Samenleving) door alle 

gebruikers als goed is beoordeeld. 
 

 
 

18% van de respondenten gebruikt ook nog andere leermaterialen voor geschiedenis: 
 

 
 
Respondenten noemen de volgende andere leermaterialen die zij gebruikten voor geschiedenis:  
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0,0%
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0,0%

0,0%

0,0%
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0,0%
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20,0%

9,1%

6,3%

22,7%

0,0%

21,1%

82,4%

60,0%

54,5%

68,8%

63,6%

100,0%

63,2%

5,9%

20,0%

36,4%

18,8%

9,1%

0,0%

15,8%

begrippenlijst geschiedenis n=17

Toets & Train van LesTV pabo n=5

klasselicentie LesTV pabo n=11

Toets van de Dag van Studiopabo n=16

www.studiopabo.nl n=22

Geschiedenis & Samenleving n=4

Basiskennis geschiedenis n=19

Figuur 23 Wat vind je van deze leermiddelen voor geschiedenis?

heel goed goed niet goed / niet slecht slecht heel slecht

82%

18%

Figuur 24 Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor geschiedenis?
n=38

nee ja, namelijk:

 25 



• PowerPoints van de docent.  

• Bijles. 

• Spullen die ik van school gekregen had. Daar zat een uitgebreid geschiedenisboek bij; een 
kapstok voor de tien tijdvakken.  

• Goedvoorbereidnaardepabo.nl. 

• www.entoen.nu. 

• Voorbeeldtoetsen van geschiedenis. 

• Online toetsen. 

4.5.3 Leermiddelen natuur en techniek 

Ook bij natuur en techniek gebruikten havoleerlingen www.studiopabo.nl het meest. Zie figuur 25. 

Opvallend is dat het ook het enige leermiddel bij natuur en techniek is dat een meerderheid van de 
respondenten gebruikte. 

 

 
 

Het meest positief zijn de respondenten over het leermiddel www.studiopabo.nl; 82% beoordeelt dit 
leermiddel als goed of heel goed. Over Natuurlijk beginnen zijn de respondenten in verhouding het 
minst positief. Zie figuur 26. 
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8,5%

5,3%

5,3%

3,2%

8,5%

57,4%

73,4%

57,4%

54,3%

33,0%

71,3%

34,0%

18,1%

37,2%

40,4%

63,8%

20,2%

begrippenlijst natuur en techniek

Toets & Train van LesTV pabo

klasselicentie LesTV pabo

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Natuurlijk beginnen

Figuur 25 Gebruik(te) je de volgende leermiddelen voor natuur en techniek?
n=94

ja nee weet niet
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Een kwart van de respondenten (figuur 27) geeft aan nog andere leermaterialen te hebben gebruikt 
voor natuur en techniek.  
 

 
 
Hieronder de reacties van de respondenten die nog andere leermaterialen gebruikten voor natuur en 
techniek.  
• Natuuronderwijs inzichtelijk. (8x genoemd) 

• PowerPoints. (3x genoemd) 

• Aantekeningen. (3x genoemd) 

• De handleiding met de leerdoelen. (3x genoemd) 

• Edmodo. (2x genoemd) 
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0,0%
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25,0%
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28,9%

14,8%

40,0%

68,8%

64,7%

57,1%

57,9%

73,8%

50,0%

6,3%

5,9%

17,1%

10,5%

8,2%

0,0%

begrippenlijst natuur en techniek n=32

Toets & Train van LesTV pabo n=17

klasselicentie Les TV pabo n=35

Toets van de Dag van Studiopabo n=38

www.studiopabo.nl n=61

Natuurlijk beginnen n=20

Figuur 26 Wat vind je van deze leermiddelen voor natuur en techniek?

heel goed goed niet goed / niet slecht slecht heel slecht

75%

25%

Figuur 27 Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor natuur en techniek?
n=93

nee ja, namelijk:
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• Schoolboeken van biologie, natuurkunde en scheikunde die ik had gekregen van mijn havoleraar. 

• Een document dat we van de docent kregen.   

• Het boek dat ze ook hebben op de pabo zelf.  

• SchoolTV. 

• Oefentoetsen. 

• Ik vind het raar dat ik van deze mogelijke leermaterialen niks heb gehoord tijdens mijn 
avondcursus.  

4.6 Opmerkingen en tips van respondenten 

56 respondenten maakten gebruik van de mogelijkheid om aan het einde van de enquête 
opmerkingen en tips te geven.  

De meeste opmerkingen en tips hebben betrekking op de planning en organisatie van de 
ondersteuning. Ook de relatie tussen de ondersteuning (duur, tijdstip en inhoud), de leermiddelen en 

de toetsen komt in meerdere reacties terug.  
 

Onderstaand zijn de opmerkingen en tips gerangschikt naar het vak of de vakken die een respondent 
volgde. Daarna volgen de opmerkingen en tips van de respondenten die voortijdig zijn gestopt.  

 
Van respondenten die alleen aardrijkskunde volgden 

Over de leermiddelen:  

• De stof op studiopabo.nl was erg duidelijk en fijn dat het online stond. Alleen zaten er vaak 
spelfouten in. Geen werkwoordspelling, maar woorden waren niet afgemaakt of een vraag was 

niet goed gesteld, bijv.: Wat heeft wind met de wind te maken? Maar de eerste wind moest 
luchtdruk zijn. Daarnaast is het heel fijn dat er filmpjes bij zijn voor meer uitleg, alleen sommige 

filmpjes werken niet. Het is ook erg fijn dat er na elk hoofdstuk vragen worden gesteld, zodat je 
de stof weet maar soms staan er geen antwoorden bij. Het zou fijn zijn, als ik de antwoorden kan 

controleren. 

• Meer informatie verschaffen over EDMODO, ik kwam hier te laat achter dat deze leermethode 
aanwezig was. Ook op de open dag hier niets over gehoord.  

• Meer informatie geven over de leermiddelen online.  
 

Over de ondersteuning: 

• Meer topografie oefenen in de lessen. 

• Jammer dat het in plaats a anders was dan in plaats b, raar. Maar één dag; het ging allemaal erg 
snel. Verder moesten we het lokaal uit omdat er plotseling toetsen waren. 

• Het leren duurde langer dan aangegeven. Er staat dat er voor aardrijkskunde ongeveer veertig 

uur nodig was, maar ik had meer nodig. Hierdoor zat ik flink in de stress omdat ik tijd tekort 
kwam en heb ik mijn andere toets moeten verzetten. Maar voor de rest is het duidelijk 

aangegeven, het is ook duidelijk wat de stof inhield. Erg toegankelijk en makkelijk te vinden.  
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• Ondersteuning was goed, maar erg weinig. Ik had graag meer contacturen gehad in plaats van de 
mogelijkheid online dingen te vragen. Er had best een week eerder al begonnen kunnen worden, 

dan had er meer dan alleen de oefentoets besproken kunnen worden. 
 

Over de toets: 

• Ik vind het erg jammer dat ik pas in augustus te horen krijg, of ik ben toegelaten of niet. Bij een 
eventuele herkansing in augustus, heb ik mijn drie maanden vakantie, bijna volledig 

gespendeerd aan het leren voor de pabo toetsen en zal ik ook de laatste week van mijn geplande 
vakantie in het buitenland moeten leren. Opgaan voor een eerdere mogelijkheid was i.v.m. de 

eindexamens niet mogelijk. 
 

Van respondenten die alleen geschiedenis volgden 
Over de leermiddelen: 

• Meer online oefentoetsen om te maken. 

• Een PowerPoint aanbieden en online zetten die beter aansluit op de stof die we krijgen. Toets 
van de dag laten aansluiten op de Oefentoets. Meer online aanbieden en gratis, want wij hebben 

verder geen mogelijkheden om ons gratis te verdiepen omdat dit te laat is doorgegeven en wij 
niet de kans hadden ons profiel aan te passen. 

• Tijdens mijn veertig uur durende cursusweek maakte de meneer gebruik van PowerPoints. Hier 
stond veel stof in die niet in ons leerboekje staat en de stof die in ons boekje staat stond niet in 

de PowerPoints. Dit brengt veel verwarring over wat we nou wel moeten leren en wat niet. 
 

Over de ondersteuning: 

• Geen tips! Voor het eerst vond ik geschiedenis leuk! De leraar die dat deed, ontzettend bedankt!  

• Duidelijk vermelden waar je toetsondersteuning kunt vinden (ik heb het namens vrienden te 

horen gekregen). 

• Ik vond dat ik wel erg laat over de lessen werd geïnformeerd en het was niet heel duidelijk hoe ik 
me daarvoor moest opgeven. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik die lessen heb gehad en het 

heeft me veel duidelijk gemaakt. 

• Het is te veel voor vijf dagen. Helaas zijn we er net niet aan toegekomen om alles te behandelen. 

Dat vond ik jammer. 

• Er is niet heel goed gecommuniceerd over het ondersteuningsaanbod. Zo zouden er lessen zijn 

geweest waarover bij mij en mijn huidige decaan niets bekend was. De opmerking van onze 
lerares tijdens de 3,5 uur durende bijles was dan ook dat ze tijdens die lessen de havoleerlingen 

had gemist. 

• Beter uitleggen hoe je dit proces kan aanpakken. 
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Van respondenten die alleen natuur en techniek volgden 
Over de leermiddelen: 

• Bij LesTV pabo was de vraagstelling heel gemakkelijk en het antwoord was zo maar te vinden, 
eigenlijk onder niveau. Bij de toets was de vraagstelling totaal anders. Het was echt op een 

moeilijke havo manier waardoor je de geleerde stof moest toepassen. Hier was ik niet op 
voorbereid. Ik had het dus heel anders verwacht. Dit viel me tegen. De toets was ook erg 

moeilijk. Ik hoop dat hier nog iets aan gedaan wordt en niet het volgende jaar zo dat onze 
lichting er geen baat meer bij heeft. 

• LesTV pabo vond ik niet erg goed. De opdrachten klopten meestal niet en veel van de leerstof 

hadden we niet nodig of sloot niet aan bij de handreiking! 

• Studiopabo schijnt niet helemaal compleet te zijn qua stof. Hoezo is er niet gewoon een bron 

waar alles duidelijk instaat wat we moeten leren? 

• Toets van de Dag deed het niet, zoek hier een andere oplossing voor. 

• Jammer dat er niet een compleet handboek was met alle stof voor de toets.  

• Een boek maken speciaal voor de toelatingstoets zodat je precies weet wat je ervan kan 
verwachten en dat alles gewoon duidelijk is. 

• Alle genoemde online hulpmiddelen werkten niet of waren (nog) niet in werking. Hierdoor kon ik 
deze niet gebruiken. De online toetsen van het boek 'Natuurlijk Beginnen' heb ik wel kunnen 
maken. Deze vond ik echter taalkundig heel vaak niet duidelijk, waardoor meerdere antwoorden 

mogelijk waren. Dit werd ook door de docent herkend. 
 

Over de ondersteuning: 

• Ik vond de lessen voor natuur en techniek erg nuttig, heb er erg veel van geleerd.  

• De docenten vertelden dat zij en anderen docenten zelf niet wisten wat ze nou precies moesten 
les geven, heel slechte geregeld vanuit waar dan ook dus. 

• Laat de docenten weten wat de stof is. 

• Aardrijkskunde is mij niet aangeboden. Meerdere keren om verzocht. Geen antwoord 
ontvangen. Blijkt deze in mijn regio gewoon gegeven te zijn. Slechte communicatie. 

• Een tip van mij is om meer lessen van de bijspijkercursus in te plannen. Ik vond persoonlijk zes 
lessen van twee uur te kort. Ook hadden we niet genoeg tijd om alle stof te behandelen. 

• De moeilijkheidsgraad van de te leren stof is op examenniveau en dus niet geschikt om voor een 

pabo-toelatingsexamen te gebruiken. Ik heb met een klasgenoot, die de vakken wel in zijn 
examenpakket had, geoefend en hij gaf aan dat veel van de stof pas in het examenjaar gegeven 

werd. Daardoor is het voor iemand die al twee jaar of langer deze vakken niet gevolgd heeft 
natuurlijk onmogelijk om te weten/leren. 

• Voor havoleerlingen zijn twaalf uur studie niet genoeg om alle dertig lessen te leren. Het zou 
fijner zijn als de cursus langer duurde. 

• Meer tijd plannen! Kregen nu veel stof in weinig tijd, want we hadden niet van 9:00 tot 16:30 

school. Maar elke dag ongeveer drie uur! Hierdoor hebben we niks van het biologiedeel kunnen 
doen. 
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• De lessen zelf vond ik erg fijn en ik ben ook zeer tevreden met de docenten die ik heb gehad. Het 
enige wat ik jammer vond is dat het twee dagen was, wat te weinig is. 

• Ik had wel iets eerder willen beginnen en dus ook wel meer aansporing willen hebben om te 
beginnen. 

• Het zou fijn zijn als er concreter gezegd kon worden wat de leerstof is, dus wat wij vooral goed 

moeten leren. 

• Het was erg fijn om alle stof nog een keer te herhalen, in plaats van alleen maar leren van 

boeken.  

• Binnen de twee dagen werd er zo veel nieuwe informatie gegeven dat ik uiteindelijk geen 
concentratie meer had. Het zou beter verspreid kunnen worden over drie dagen.  

• Het deel biologie was heel ongestructureerd, terwijl natuurkunde wel gestructureerd was. 

• De tijd tussen de cursus en de toets maken is veel te kort. Als je veel zelfstudie moet doen, krijg 

je dat niet allemaal geleerd. De toetsen nog een week later afnemen is beter. 

• De meeste cursussen vielen tegelijk, dus ik kon maar van één van de twee vakken waar ik 
ondersteuning bij nodig had, ondersteuning krijgen. Dit is zeker iets dat in de toekomst anders 

moet. Ik heb gekozen voor de cursus van natuur en techniek omdat ik hier het meeste moeite 
mee heb en had. Ik vind het dus wel jammer dat ik deze ondersteuning niet heb gehad voor 

aardrijkskunde, want hier heb ik ook nog steeds moeite mee.  

• De stof in de avondcursus was niet diep genoeg en ik heb niks van de behandelde stof 

teruggezien op de toets. Natuurlijk kan de docent niet ruiken wat er op de toets komt, maar er 
waren voorbeeldtoetsen die er goed op leken en daar heeft zij geen gebruik van gemaakt. Op die 

voorbeeldtoetsen was goed te zien wat voor onderwerpen er heel veel voorkwamen en ze heeft 
die allemaal niet behandeld. Ik heb uiteindelijk veel geleerd in de cursus, maar ik heb er niets 
aan gehad voor de toets, en daar ging het uiteindelijk wel om.  

• Maandag had ik biologie en dinsdag had ik natuurkunde. Beide lessen waren onvolledig omdat 
de leraren niet precies wisten wat de stof voor de toelatingstoets was. Ze behandelden dingen 

die niet van toepassing waren. Ik had dinsdagavond een mail gestuurd naar J en was woensdag, 
in afwachting van verandering, thuis gebleven. De verandering is gekomen; de lessen van 

donderdag en vrijdag waren prima. Mijn tip voor een volgende keer is dat de leraren die deze 
cursussen vrijwillig gaan geven wel informatie krijgen over de stof. Dat geeft hen en de 

leerlingen duidelijkheid en structuur. Verder wil ik iedereen bedanken voor dit aanbod! Erg fijn 
dat dit is opgezet. 

• De cursus op zich was goed, ik heb er veel van geleerd. De inhoud van de cursus vond ik echter 
niet goed aansluiten bij de toets. 

 

Over de toets: 

• Ik vond dat de ondersteuning goed was maar vergeleken met de toets veel te gemakkelijk. Ik had 

me goed voorbereid en goed de stof geleerd zoals bijvoorbeeld het skelet. Dit kwam helemaal 
niet in de toets voor. Het waren veel vragen over natuurkunde en inzicht. De vraagstelling was 

ook heel anders.  
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• Ik kan pas echt zeggen of ik tevreden ben met de stof van alleen studiopabo als ik de toets haal. 
 

Van respondenten die zowel aardrijkskunde als geschiedenis volgden 
Over de leermiddelen: 

• De boeken basiskennis aardrijkskunde en geschiedenis waren heel prettig. Het nadeel was dat 
we niet bij het online lesmateriaal konden (dat bij het boek hoort). De docent aardrijkskunde 
heeft geprobeerd dit op te lossen, maar dit was nog niet helemaal gelukt. Mijn tip: Het zou 

handig zijn om voor de volgende cursus het online materiaal geregeld te hebben.  

• Het zou fijn zijn als de basiskennis boeken beschikbaar werden gesteld om te lenen of iets 

dergelijks. 
 

Over de ondersteuning: 

• De tijden waren ontzettend slecht gekozen. De meeste lessen werden op hetzelfde tijdstip 
gegeven, waardoor je maar één vak kon volgen per dag.  

 
Van respondenten die zowel aardrijkskunde als natuur en techniek volgden 

Over de leermiddelen: 

• Bij de filmpjes op LesTV pabo zitten soms fragmenten die in het Engels zijn waardoor ik het 

minder goed kon volgen, aangezien ik niet goed ben in Engels. 

• Vragen die je maakte op LesTV moest je beantwoorden op alfabetische volgorde, dit had ik eerst 
niet door en had dus veel fouten terwijl de antwoorden goed waren. Ook waren veel vragen 

incorrect, of de antwoorden in het antwoord model. Verder prima programma om mee te 
werken! 

 
Over de ondersteuning: 

• Vragen in de toets refereerden niet aan de aangeleerde stof. 

• De leerstof duidelijker maken zodat je weet wat je kan verwachten bij de toets. Doordat er 
zoveel verschillende leermogelijkheden zijn is het soms onduidelijk wat je wel/niet moet kennen 

voor de toets. 

• Meer via middelbare scholen laten weten dat er ondersteuning wordt aangeboden. 

• Ik denk dat het beter is om de lessen aan het begin van het examenjaar aan te bieden in plaats 
van op het laatst.  

• Het is veel te veel in een korte tijd (lestijd). 

• Bij natuur en techniek behandelden we alleen het natuurgedeelte. Ik had graag ook wat 
biologiestof willen doornemen. 

• Zet de goede data op de site. Die klopten niet. 

• Iets duidelijker hebben wat je precies moet leren, helemaal bij natuur en techniek.  

• Het is niet duidelijk wat we wel en niet moeten leren zelfs voor de bijscholingsdocenten niet. 

 32 



• Dit is nog moeilijk te zeggen. Het was de eerste keer. Duidelijk was het wel dat iedereen met 
name op de pabo zelf er ook nog aan moet wennen. De stof van biologie vond ik erg breed. Er 

waren weinig richtlijnen wat je nu moest beheersen.  

• De lessen gingen niet door. Hoorde er niks van. Slecht geregeld. 
 

Respondent die zowel aardrijkskunde, geschiedenis als natuur en techniek volgde: 
Over de leermiddelen: 

• Ik had de boeken en lesmaterialen niet en kon die zo snel niet meer aanschaffen. 
 

Respondenten die voortijdig zijn gestopt  
Over de ondersteuning: 

• Vooraf was aangegeven dat er vijf lessen zouden zijn, later bleken het er maar drie te zijn. De 
lessen bestonden alleen uit het doornemen van de gemaakte toetsopgaven. Ik had er meer aan 
gehad als er theorie werd behandeld.  

• Het was best veel en er waren te weinig lessen helaas. De leerlingen van het mbo hadden veel 
meer lessen en konden rustig de stof doornemen, maar bij ons ging het super snel. 

• Erg handig, stof wordt in één week besproken. Tijdens het leren herkende ik veel dingen 
waardoor ik hier minder tijd aan hoefde te besteden. 

• De lessen zouden beter op elkaar afgestemd kunnen/moeten worden qua tijd en locatie. 

• De lessen waren niet goed ingepland. Ik had bijvoorbeeld een studiekeuzecheck die door de 
lessen heen liep en de wiscat en nedcat die ik moest maken terwijl mijn lessen al begonnen 

waren. Ook was het vervelend dat het op twee locaties gegeven werd. Ik denk ook dat er meer 
uit de lessen gehaald zou kunnen worden. Bij aardrijkskunde bijvoorbeeld hebben we in les 2 de 

helft van de les precies dezelfde onderwerpen behandeld als bij les 1. 
 

 
Tot zover de uitkomsten van de enquête.  
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5 Voorgenomen verbeteracties 

De tevredenheid van havoleerlingen over de geboden ondersteuning is goed te noemen, maar is op 
de meeste punten wel iets lager dan die van mbo-studenten, zoals blijkt uit onderstaande tabellen.  
 

Tabel 3: Algehele tevredenheid over ondersteuningsaanbod havoleerlingen en mbo-studenten 

 Havo Mbo 

(Heel) tevreden 68,8% 78,6% 

Niet tevreden/niet ontevreden 24,7% 17,5% 

(Heel) ontevreden 6,5% 4% 

 

Tabel 4: Tevredenheid over de lessen havoleerlingen en mbo-studenten in rapportcijfer 

 Havo Mbo 

Aardrijkskunde 7,3 7,5 

Geschiedenis 7,4 7,8 

Natuur & Techniek 7,0 6,7 

 

De leermiddelen worden (met uitzondering van één boek) door minimaal 70% van de respondenten 
als (heel) goed beoordeeld. Het zijn mooie resultaten, maar ook resultaten die de komende jaren nog 

ruimte geven voor verbetering. Bij de open slotvraag geven respondenten daarvoor een aantal 
nuttige adviezen en tips.  

 
Landelijke verbeteracties 

Voorgenomen landelijke verbeteracties hebben betrekking op: 
1. de leermiddelen; 
2. de planning en organisatie van de ondersteunende lessen; 

3. informatie over het ondersteuningsaanbod en wat geleerd moet worden. 
 

1. De leermiddelen 
De volgende verbeteringen zijn voorzien: 

• Havoleerlingen melden enkele verbeteringsmogelijkheden in de leermiddelen. Dit zijn 
allemaal punten die één of soms twee leerlingen hebben genoemd. Ondanks dit lage aantal 

worden de leveranciers hier toch op geattendeerd zodat zij kunnen bekijken of zij nog 
mogelijkheden zien tot verbetering. 

• Enkele havoleerlingen melden dat online filmpjes het niet doen. Dit is of een 
momentopname óf de instellingen op de computer van de leerling blokkeren de filmpjes, óf 
de leerling heeft een verouderde versie van een boek waarbij de filmpjes horen en krijgt 

daarom geen toegang. Aan de leveranciers wordt gevraagd om het materiaal met informatie 
over toegankelijkheid aan te vullen en een helpdesk in te stellen als zij dat nog niet hebben.  

• Er komt een extra online oefentoets van Cito beschikbaar per maart 2016. 
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2. De planning en organisatie van de ondersteunende lessen 

De volgende verbeteringen zijn voorzien: 

• De regionale projectleiders krijgen het verzoek om bij de planning en roostering van de 

ondersteuningslessen rekening te houden met de wens van een aantal havoleerlingen om 
aan meerdere cursussen deel te kunnen nemen.  

• Een aantal havoleerlingen dat een korte cursus van 1 à 2 dagen volgde, heeft kritiek op het 
tempo van de cursus en/of meldde dat niet alles behandeld kon worden. Een zelfde signaal 
bleek uit de docentenenquête. Verzoek aan de regionale projectleiders is om waar mogelijk 

iets uitgebreider te programmeren en/of duidelijk aan te geven bij de cursus dat ook 
zelfstudie nodig is.  

• De docenten die de lessen verzorgen, krijgen extra ondersteuning door het uitwisselen van 
kennis en ervaringen. Op 27 augustus 2015 vond een landelijke voorbereidingsmiddag plaats 

voor het ondersteuningsaanbod in cursusjaar 2015-2016. 
  

3. Informatie over het regionale ondersteuningsaanbod en wat geleerd moet worden 

Relatief veel havoleerlingen meldden dat zij per toeval ontdekten dat er ondersteuningsaanbod was 
of dit (te) laat hoorden (meestal niet van de eigen school/decaan). Ook klaagt een aantal 

havoleerlingen erover dat niet duidelijk is wat er nu eigenlijk geleerd moet worden, ook docenten 
zouden dat niet altijd weten.  

De volgende verbeteringen zijn voorzien: 

• Aan de VO-raad wordt gevraagd om aan de havo-scholen niet alleen te laten weten dat er 

extra toelatingseisen zijn, maar ook dat de inhoud van die eisen per vak is opgenomen in een 
handreiking die op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staat. Ook het 

ondersteuningsaanbod in de regio voor havisten is daar te vinden. Van belang is ook dat die 
informatie niet alleen de decanen bereikt maar ook de mentoren en studiebegeleiders. 

• Aan de VH wordt gevraagd om de pabo’s er op te attenderen om informatie over de inhoud 

van de eisen en het ondersteuningsaanbod mee te nemen in de communicatie met havo-
scholen. 

• Vanuit het project worden de landelijke organisaties van decanen hier nogmaals op 
geattendeerd en landelijke organisaties van vakdocenten vo. 

• Aan de regionale projectleiders wordt gevraagd deze informatie actief onder de aandacht 
van de decanen in de regio te brengen. 

• Om docenten goed te informeren en te ondersteunen bij hun lessen is er per vak een 

docentenmiddag georganiseerd op 27 augustus 2015. De resultaten daarvan zijn opgenomen 
op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Aan regionale projectleiders wordt gevraagd om alle 

docenten daarop en op de handreikingen met leerdoelen te attenderen. 
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Regionale verbeteracties 
Naast de volledige landelijke rapportage zijn er op basis van de ingevulde vragenlijsten ook 48 

regionale rapportages (steeds voor AK, GS, N&T en algemene opmerkingen), die de regionale 
projectleiders goed zicht geven op de ervaring en waardering van de deelnemers aan het 

ondersteuningsaanbod in hun regio per uitvoeringslocatie.  
De landelijke projectleider benut deze onderzoeksresultaten om in individueel overleg met de 

regionale projectleiders mogelijkheden tot verbetering op te sporen en te effectueren. Doorgaans 
betreft dit de organisatie van het aanbod.  
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Bijlagen 
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6.1. Bijlage 1: vragenlijst 

 
Titel: Enquête havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo  
 
Fijn dat je meewerkt aan onze enquête! Het invullen duurt slechts enkele minuten.  
Staat jouw favoriete antwoord er niet bij? Kies het antwoord dat het meest in de buurt komt.  
 
1. Hoe heb je gehoord over het bestaan van het ondersteuningsaanbod? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  
o via mijn huidige school 
o via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
o via een pabo 
o via vrienden 
o anders, namelijk: <invulvak> 

 
2. Heb je jouw deelname aan het ondersteuningsaanbod VOORTIJDIG beëindigd? 

o nee -> vraag 4 
o ja  

 
3. Waarom heb je jouw deelname voortijdig beëindigd? (meerdere antwoorden mogelijk) -> 

vraag 99 
o ik vond het te moeilijk 
o het kostte te veel tijd in combinatie met mijn opleiding en andere bezigheden 
o ik wil niet meer naar de pabo 
o ik was niet tevreden over het ondersteuningsaanbod 
o anders, namelijk: ……………………….. 

 
Vakken 
De volgende vragen gaan over de vakken waarvoor je gebruik maakt(e) van het 
ondersteuningsaanbod. 
 
Aardrijkskunde 
 
4. Volgde je ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde?  

o ja  
o nee -> vraag 36 

Type ondersteuningsaanbod 
 
5. In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde? 

<opsomming nummers en namen regio’s plus anders, namelijk, daarna automatisch naar 
ondersteuningsaanbod in betreffende regio (vraag 6 t/m 17)  

6. <Vraag 6 t/m 17>Aan welk ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde heb je deelgenomen?  
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NB Heb je gebruik gemaakt van verschillende soorten aanbod, kies dan het meest uitgebreide 
aanbod. 
<per regio ondersteuningsaanbod plus anders, namelijk> 

Leermaterialen aardrijkskunde 
 
 
18. Gebruik(te) je Basiskennis aardrijkskunde (boek + digitale leeromgeving)? 

o ja 
o nee -> vraag 20 
o weet niet -> vraag 20 

 
19. Wat vind je van het leermiddel Basiskennis aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

20. Gebruik(te) je Geowijzer? 
o ja 
o nee -> vraag 22 
o weet niet -> vraag 22 

 
21. Wat vind je van het leermiddel Geowijzer?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

22. Gebruik(te) je voor aardrijkskunde www.studiopabo.nl (online leerstof)?  
o ja 
o nee -> vraag 24 
o weet niet -> vraag 24 

 
23. Wat vind je van het leermiddel www.studiopabo.nl voor aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
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24. Gebruik(te) je voor aardrijkskunde Toets van de Dag van Studiopabo? 
o ja 
o nee -> vraag 26 
o weet niet -> vraag 26 
 

25. Wat vind je van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor aardrijkskunde?  
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

26. Gebruik(te) je voor aardrijkskunde de klasselicentie van LesTV pabo (voor € 14,50)?  
o ja 
o nee-> vraag 28 
o weet niet -> vraag 28 
 

27. Wat vind je van het leermiddel LesTV pabo voor aardrijkskunde?  
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

28. Gebruik(te) je voor aardrijkskunde Toets & Train van LesTV pabo?  
o ja 
o nee-> vraag 30 
o weet niet -> vraag 30 

 
29. Wat vind je van het leermiddel Toets & Train van LesTV pabo voor aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

30. Gebruik(te) je voor aardrijkskunde de begrippenlijst aardrijkskunde?  
o ja 
o nee-> vraag 32 
o weet niet-> vraag 32 
 

31. Wat vind je van de begrippenlijst voor aardrijkskunde?  
o heel goed 
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o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

32. Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor aardrijkskunde? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 
 

Ondersteuning aardrijkskunde 
We willen ook graag je mening weten over de ondersteuning die je hebt gekregen voor 
aardrijkskunde.  
 
33. De docent aardrijkskunde weet veel van zijn/haar vak:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
34. De docent aardrijkskunde motiveerde mij:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

35. Welk cijfer geef je de ondersteuning voor aardrijkskunde? (10=hoogste) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 
  

 
Geschiedenis 
 
36. Volgde je ondersteuningsaanbod voor geschiedenis?  

o ja  
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o nee -> vraag 68 

 
Type ondersteuningsaanbod 
37. In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod voor geschiedenis? 

<opsomming nummers en namen regio’s plus anders, namelijk, daarna automatisch naar 
ondersteuningsaanbod in betreffende regio (vraag 38 t/m 49)  

38. <Vraag 38 t/m 49>Aan welk ondersteuningsaanbod voor geschiedenis heb je deelgenomen?  
NB Heb je gebruik gemaakt van verschillende soorten aanbod, kies dan het meest uitgebreide 
aanbod. 
<per regio ondersteuningsaanbod plus anders, namelijk> 

 

Leermaterialen geschiedenis 
 
50. Gebruik(te) je Basiskennis geschiedenis (boek + digitale leeromgeving)? 

o ja 
o nee-> vraag 30 
o weet niet-> vraag 30 

 
51. Wat vind je van het leermiddel Basiskennis geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

52. Gebruik(te) je Geschiedenis & Samenleving? 
o ja 
o nee-> vraag 54 
o weet niet-> vraag 54 

 
53. Wat vind je van het leermiddel Geschiedenis & Samenleving?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

54. Gebruik(te) je voor geschiedenis www.studiopabo.nl (online leerstof)?  
o ja 
o nee-> vraag 56 
o weet niet-> vraag 56 
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55. Wat vind je van het leermiddel www.studiopabo.nl voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

56. Gebruik(te) je voor geschiedenis Toets van de Dag van Studiopabo? 
o ja 
o nee-> vraag 58 
o weet niet-> vraag 58 

 
57. Wat vind je van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

58. Gebruik(te) je voor geschiedenis de klasselicentie van LesTV pabo (voor € 14,50)?  
o ja 
o nee-> vraag 60 
o weet niet-> vraag 60 

 
59. Wat vind je van het leermiddel LesTV pabo voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

60. Gebruik(te) je voor geschiedenis Toets & Train van LesTV pabo?  
o ja 
o nee-> vraag 62 
o weet niet-> vraag 62 

  
61. Wat vind je van het leermiddel Toets & Train van LesTV pabo voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
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o heel slecht 
 

62. Gebruik(te) je voor geschiedenis de begrippenlijst geschiedenis?  
o ja 
o nee-> vraag 64 
o weet niet-> vraag 64 

  
63. Wat vind je van de begrippenlijst voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

64. Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor geschiedenis? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 
 

Ondersteuning geschiedenis 
We willen ook graag je mening weten over de ondersteuning voor geschiedenis.  
 
65. De docent geschiedenis weet veel van zijn/haar vak:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
66. De docent geschiedenis motiveerde mij:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

67. Welk cijfer geef je de ondersteuning voor geschiedenis? (10=hoogste) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
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o 3 
o 2 
o 1 
  

 
Natuur en techniek 
 
68. Volg je ondersteuningsaanbod voor natuur en techniek?  

o ja  
o nee -> vraag 98 

Type ondersteuningsaanbod 
69. In welke regio heb je deelgenomen aan ondersteuningsaanbod voor natuur en techniek? 

<opsomming nummers en namen regio’s plus anders, namelijk, daarna automatisch naar 
ondersteuningsaanbod in betreffende regio (vraag 70 t/m 81)  

70. <Vraag 70 t/m 81>Aan welk ondersteuningsaanbod voor natuur en techniek heb je 
deelgenomen?  
NB Heb je gebruik gemaakt van verschillende soorten aanbod, kies dan het meest uitgebreide 
aanbod. 
<per regio ondersteuningsaanbod plus anders, namelijk> 
<ondersteuningsaanbod plus anders, namelijk> 

Leermaterialen natuur en techniek 
 
82. Gebruik(te) je Natuurlijk beginnen (boek + digitale leeromgeving)? 

o ja 
o nee-> vraag 84 
o weet niet-> vraag 84 

 
83. Wat vind je van je het leermiddel Natuurlijk beginnen?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

84. Gebruik(te) je voor natuur en techniek www.studiopabo.nl (online leerstof)?  
o ja 
o nee-> vraag 86 
o weet niet-> vraag 86 

 
85. Wat vind je van het leermiddel www.studiopabo.nl voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
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o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

86. Gebruik(te) je voor natuur en techniek Toets van de Dag van Studiopabo? 
o ja 
o nee-> vraag 88 
o weet niet-> vraag 88 

 
87. Wat vind je van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

88. Gebruik(te) je voor natuur en techniek de klasselicentie van LesTV pabo (voor € 14,50)?  
o ja 
o nee-> vraag 90 
o weet niet-> vraag 90 

 
89. Wat vind je van het leermiddel LesTV pabo voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

90. Gebruik(te) je voor natuur en techniek Toets & Train van LesTV pabo?  
o ja 
o nee-> vraag 92 
o weet niet-> vraag 92 

 
91. Wat vind je van het leermiddel Toets & Train van LesTV pabo voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

92. Gebruik(te) je voor natuur en techniek de begrippenlijst natuur en techniek?  
o ja 
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o nee-> vraag 94 
o weet niet-> vraag 94 

  
93. Wat vind je van de begrippenlijst voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 

 
94. Gebruik(te) je nog meer leermaterialen voor natuur en techniek? 

o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 
 

Ondersteuning natuur en techniek 
We willen ook graag je mening weten over de ondersteuning voor natuur en techniek.  
 
95. De docent natuur en techniek weet veel van zijn/haar vak:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
96. De docent natuur en techniek motiveerde mij:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens / niet mee oneens  
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

97. Welk cijfer geef je de ondersteuning voor natuur en techniek? (10=hoogste) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 
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Tot slot 
 
98. Over het geheel genomen: hoe tevreden ben je over het ondersteuningsaanbod? 

o heel tevreden 
o tevreden 
o niet tevreden / niet ontevreden 
o ontevreden 
o heel ontevreden 

 
99. Wil je nog iets anders opmerken over het ondersteuningsaanbod of heb je nog een tip voor 

ons? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak>  

 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!  
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5.1 Bijlage 2: begeleidende mail  

 

Beste havoleerling,  
 

Je hebt je dit schooljaar ingeschreven voor ondersteuningsaanbod op de website 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, als voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo.  

Omdat we dit ondersteuningsaanbod dit jaar voor het eerst organiseren, willen wij heel graag weten 
wat jij hier van vindt. Wat ging er al goed? Wat kan beter?  

 
We willen je daarom vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt slechts enkele minuten. 

We verwerken de resultaten anoniem.  
Je kunt er op rekenen dat wij heel serieus naar de resultaten van de enquête kijken en die gebruiken 
om zaken waar mogelijk te verbeteren.  

 
Ga naar de enquête: <link naar enquête> 

 
Alvast bedankt voor het invullen!  

 
Met vriendelijke groet,  

Jacqueline de Schutter, landelijke projectleider Instroom pabo  
 

PS  
De link naar de enquête is persoonlijk. Stuur dit bericht dus niet door.  

 
Klik op onderstaande link als je geen verdere e-mails over deze enquête wilt ontvangen.  

<link afmelding>  
 
Het resultaat van de enquête wordt gepubliceerd op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
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